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PODZIĘKO-
WANIE 

Szanowni Państwo. 
Dziękuję wszystkim 
tym, którzy nie pozo-
s t a l i  o b o ję t n i 
i zareagowali na mój 
apel, wspierając fi-
nansowo poszkodo-
wanych w wybuchu 
gazu. W dniach 26-27 
listopada 2012 roku, 
p r z e p r o w a d z o n a 
zbiórka pieniędzy 
przyniosła łączny 
dochód w kwocie 
2.180,17 zł, który 
został przekazany 
przeze mnie Danucie 
Antczak. Jeszcze raz 
serdecznie dziękuję. 

Z poważaniem 

Wiktor Tołoczko 

Starosta Pyrzycki 
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W dniu 17 listopada w hali sportowej  
w Lipianach, odbyły się obchody 25-
lecia lipiańskiego Klubu Seniora. Przy-
byłych gości powitał dyrektor MGOK  
w Lipianach Ryszard Tański. Przewod-
nicząca Klubu Seniora Janina Śniegula 
przedstawiła krótki rys historyczny klu-
bu. Na uroczystości nie zabrakło przed-
stawicieli władz samorządowych gminy 
oraz powiatu. Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski oraz Przewodniczący Ra-
dy Miejskiej w Lipianach Adrian Ko-
walczyk, złożyli na ręce przewodniczą-
cej życzenia z okazji jubileuszu. Za 
aktywne zaangażowanie działaczy klu-
bu na rzecz integracji tej grupy społecz-
nej Burmistrz Lipian nagrodził byłych  
i obecnych członków Klubu Seniora. 
Uroczystość uświetnił programem arty-
stycznym zespół śpiewaczy ,,Swojaki”, 
prowadzony w MGOK przez Elżbietę 
Cichacką i chór ,,Barliniacy” z Barlinka 

oraz pary taneczne trenujące pod okiem 
instruktorów ze Szkoły Tańca „Flesz”  

z Nowogardu. 

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

21 listopada  br.  obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. 
W tym szczególnym dniu, który na trwałe wpisał się w kalendarz 
ważnych wydarzeń, Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Wice-
starosta Pyrzycki Robert Betyna oraz Mariusz Marek Przybylski 
Pełnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Społecznej odwiedzi-
li Dom Dziecka w Czernicach, Dom Pomocy Społecznej w Ża-
bowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Panowie złożyli 
wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia oraz podzię-
kowania za trudną, odpowiedzialną, wymagającą ofiarności, za-
angażowania i profesjonalizmu pracę. 

25-LECIE KLUBU SENIORA W LIPIANACH 
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30 listopada br. w Nowielinie 
odbyła się uroczystość 10-lecia 
działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej. W uroczystości udział 
wzięli podopieczni, rodzice oraz opie-
kunowie podopiecznych Warsztatu,  
a także przedstawiciele jednostek samo-
rządowych. Dzięki zaangażowaniu  
i pełnej poświęcenia pracy wielu 
osób możliwa jest pomoc osobom 
niepełnosprawnym. Tak ważna,  
w dążeniu do pełnej integracji  
z otoczeniem, rówieśnikami, ale 
przede wszystkim w realizacji ich 
podstawowych potrzeb. Podczas 
obchodów panował niepowtarzalny 
klimat, łzy szczęścia płynęły po 
policzkach wielu osób. Jak się oka-
zuje, ludzi dobrego serca jest wielu. 
Właśnie ich połączyła wspólna pra-
ca na rzecz dobra drugiego człowie-
ka. To miłe uczucie, gdy spotyka się 
osoby, które chętnie służą swoją 
pomocną dłonią, zaangażowaniem 
oraz doświadczeniem płynącym 
prosto z serca. Podczas spotkania 
Anna Prokop kierownik Warsztatu 
wręczyła podziękowania rodzicom, 
opiekunom oraz przedstawicielom 

instytucji samorządowych, którzy przy-
czynili się do istnienia placówki. Z oka-
zji tak wspaniałego jubileuszu Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz Wice-
starosta Pyrzycki Robert Betyna przeka-

zali, wraz z okolicznościową statuetką, 
najserdeczniejsze życzenia kolejnych 
równie udanych jubileuszy. 

Jak na jubileusz przystało, nie zabrakło 
okolicznościowego tortu.  

W dniu 7 grudnia został rozstrzygnięty 
X Konkurs Plastyczny „Przyjazny Oso-
bie Niepełnosprawnej” dla dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu pyrzyckie-
g o .  P o m y s ł o d a w cą 
i współorganizatorem konkursu jest 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Pyrzycach z siedzibą w Nowielinie 
o r a z  S t a r o s t w o  P o w i a t o w e 
w Pyrzycach. W konkur-
sie udział wzięło 450 
dzieci i młodzieży. Prace 
zgłoszone do konkursu 
o c e n i a ł o  j u -
ry  w składzie: Ewa 
Chmielewska – prze-
wodnicząca PSOUU 
koło w Pyrzycach, Ma-
rzanna Paprocka – dy-
rektor Ośrodka REW  
w Nowielinie, Anna Pro-
kop – kierownik WTZ, 
Zofia Czapla – członek 
PSOUU Koło w Pyrzy-
cach, Beata Figiel – wi-
ced yrek to r  OREW  
w Nowielinie oraz Lena 
Jońca – pracownik so-
cjalny WTZ w Nowieli-
nie, które nagrodziło 10 
autorów prac. Laureaci 
konkursu: Mateusz Win-
dopski – klasa IV SP  

w Żabowie, Julia Mamzer – Przedszko-
le „Promyczek”, Gabrysia Strusiewicz – 
klasa I c SP 2 w Pyrzycach, Martyna 
Ceraz – klasa III a SP 2 w Pyrzycach, 
Berenika Preston – klasa II a SP 2  
w Pyrzycach, Natalia Ćwirta – grupa 
„0” SP 2 w Pyrzycach, Alicja Urbano-
wicz – klasa II Gimnazjum w Pyrzy-
cach, Mateusz Drapała – klasa VI SP  
w Żabowie, Klaudia Bystrzak – klasa II 

Zespół Szkół Nr 1 w Pyrzycach oraz 
praca zbiorowa ze SOSW w Pyrzycach, 
którą wykonali: Kamila Maciejewska, 
Dominika Stańczak, Damian Kozłow-
ski, Kamil Wypiorczyk i Ryszard Feliń-
czak. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe, które wrę-
czyli Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko oraz Wicestarosta Pyrzycki Robert 
Betyna. 

OBCHODY 10-LECIA 

PRZYJAZNY OSOBIE NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
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6 grudnia to dzień, w którym wszystkie 
dzieci na całym świecie oczekują Świę-

tego Mikołaja. W tym szczególnym 
dniu zwyczajowo rozdaje się prezenty 
i  d robne upominki ,  na które 
z utęsknieniem czekają najmłodsi. Ra-
dość, uśmiech na twarzach dzieci oraz 
spontaniczność, nam dorosłym sprawia-
ją ogromną satysfakcję, przecież więk-
szość z nas wierzy w magię Świętego 
Mikołaja. W dniu Świętego Mikołaja 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko go-
ścił z wizytą w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Pyrzycach, 
Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczym w Nowielinie oraz 
w Domu Dziecka w Czernicach. Dzieci 
otrzymały słodycze, jak również życze-
nia, aby w tym wyjątkowym dniu speł-
niły się ich wszystkie marzenia.  

Dzieci z Punktu Przed-
szkolnego w Przelewi-
cach i ich rodzice  
w mroźny, czwartkowy 
dzień, 6 grudnia odwie-
dziły Świętego Mikołaja 
w Szczecinie. Na miejscu 
czekali bajkowi przyja-
ciele, którzy zaprowadzili 
p rzedszko laków do 
„Bajkowego Ogrodu”, 
gdzie nieoczekiwanie 
pojawił się uroczy Miko-
łaj z długą, miękką, siwą 
brodą, który oczarował 

dzieci. Śpiewał, 
tańczył i zaba-
wiał ich dowci-
pami. Ugościł je 
s ł od kośc iami  
i podarował 
przepiękne pre-
zenty. Przed-
szkolaki w za-
mian przywio-
zły własnoręcz-
nie malowane 
portrety z posta-
cią Świętego 
Mikołaja, recy-
towały wiersze  
i śpiewały mi-
kołajkowe piosenki. Dziękujemy Fun-

dacji „Pogotowie Te-
atralne” ze Szczecina za 
przygotowanie spekta-
klu, a Agnieszce Oda-
chowskiej za organizację 
wyjazdu w ramach pro-
jektu  pt. „Przedszkole 
integracyjne oknem na 
świat w Gminie Przele-
wice” współfinansowa-
nego ze środków Unii 
Europejskiej. 

J.S-B. 

W środowe popołudnie najmłodsi 
spotkali się w świetlicy Zespołu 
Szkół w Lipianach, aby wziąć 
udział w zabawie mikołajkowej 
„Magia Świąt”, zorganizowanej przez 
Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci  
i Młodzieży „Moja Młodość”. Podczas 
imprezy dzieci, przebrane w świąteczne 
kostiumy reniferów i śnieżynek, przygo-
towywały ozdoby choinkowe. Następ-
nie nastąpiło wyczekiwane przez 
wszystkich spotkanie ze Świętym Miko-
łajem. Finałowym punktem zabawy był 
przemarsz z Mikołajem ulicami Lipian 
na rynek miasta, gdzie nastąpiło uroczy-
ste ozdobienie choinki oraz wręczenie 
upominków. Efekty pracy dzieci można 

podziwiać w centrum miasta. Impreza 
po raz drugi odbyła się dzięki dofinan-
sowaniu z Urzędu Miejskiego w Lipia-
nach. 

6 grudnia 2012 r. do Przedszko-
la  Miejskiego im. Kubusia Puchatka  
w Lipianach z dalekiej podróży przybył 
Święty Mikołaj. Dzieci, pełne zdumie-
nia,  przywitały go dużymi brawami. 
Mikołaj zaprezentował instrumenty 
muzyczne pochodzące z Afryki,  
a przedszkolaki chętnie uczestniczyły  
w zabawach przez niego przygotowa-
nych. Po występie  dzieci otrzymały 
mikołajkowe prezenty. 

ZABAWA ANDRZEJKOWA 

Zabawa andrzejkowa w Gminnym Centrum Kultury w Przelewi-
cach (GCK) odbyła się 30 listopada br. Wieczór zorganizowany 
został przez GCK wraz z kółkiem teatralnym działającym przy 
GCK-u. Tym razem młodzi aktorzy: Ania Jabłońska, Wiktoria 
Balcerak, Julka Kowalczyk, Zosia i Ala Soska, Weronika Bro-
dzińska i  Hubert Kustosz wcielili się w role wróżek i wróżbitów. 
Każdy uczestnik zabawy mógł spojrzeć w swoją przyszłość. Po-
znać można było np. imię przyszłego męża/żony i swoje życiowe 
przeznaczenie. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć konkursów, 
które cieszyły się dużym powodzeniem. Były to m.in.: taniec  
z krzesełkami i na gazecie, liczenie wron, rzut do celu, a na deser 
taniec ze zamianą koszulek.  

E.S. 

MIKOŁAJKI 
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W dniu 23 listopada br. w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzycach 

odbyło się spotkanie informacyjne 
pn. „Młodzież w Działaniu” przygoto-
wane przez Powiatowe Centrum 
Wsparcia Przedsiębiorczości, Stowa-
rzyszenie POLITES i Lokalny Punkt 
Informacyjny FE w Pyrzycach. Tema-
tyka, jaką poruszano, skierowana była 
do osób zaangażowanych w pracę  
z młodzieżą: nauczycieli, pracowników 
ośrodków kultury, osób działających  
w stowarzyszeniach oraz przedstawi-
cieli młodzieżowych grup nieformal-
nych.  Przybyłych na spotkanie w imie-
niu Starosty Pyrzyckiego przywitała 
Jolanta Tryszkiewicz  - Główny Konsul-
tant LPI Pyrzyce, która zaprezentowała 
działalność Sieci Punktów Informacyj-
nych Funduszy Europejskich oraz 
przedstawiła zakres usług, jakie świad-

czą konsultanci oraz obszar działań in-
formacyjno-promocyjnych punktu  
w Pyrzycach. W drugiej części spotka-
nia, Wojciech Spychała – Prezes Stowa-
rzyszenia POLITES i jednocześnie Tre-
ner Zespołu Narodowej Agencji Progra-
mu Młodzież w Działaniu, przedstawił 
strukturę programu opisując możliwości 

w ramach których można ubiegać się  
o dofinansowanie na przedsięwzięcia 
związane z międzynarodową aktywno-
ścią młodego pokolenia. Dodatkowo 
przedstawione zostały możliwości fi-
nansowania oraz rozliczania projektów 
w ramach Programu „Młodzież w Dzia-
łaniu”. Wszystkich zainteresowanych 
tematyką spotkania, zapraszamy do 
kontaktu ze Stowarzyszeniem POLI-
TES, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szcze-
cin, tel: 91 450 11 46, 502 04 77 12, 
f a x :  9 1  4 5 0  1 1  4 6 ,  
e-mail: biuro@polites.org.pl. Osoby 
zainteresowane pozyskiwaniem środ-
ków dotacyjnych i pozadotacyjnych  
z Funduszy Unijnych zapraszamy do 
kontaktu z Konsultantami Sieci PIFE 
Województwa Zachodniopomorskiego 
www.pi.wzp.pl.  

W ostatnim okresie, wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców, Gmina Przelewice zrealizo-
wała i otworzyła dwa zespoły boisk wielofunkcyj-
nych w miejscowościach Kłodzino i Jesionowo. Na 
oba zadania pn. „Szybciej, Wyżej, Dalej” - budowa 
zespołu boisk sportowych w Kłodzinie i Jesionowie 
w Gminie Przelewice” udało się pozyskać dotację  
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objęte-
go PROW na lata 2007-2013. Planowany koszt in-
westycji 795 706 zł, z czego z dotacji 489 163 zł 
(zadanie w trakcie rozliczania). Ponadto w trakcie 
realizacji jest zadanie pn. „Od boiska na igrzyska” - 
budowa zespołu boisk sportowych w Lubiatowie. 
Zadanie objęte jest także dofinansowaniem z PROW 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Plano-
wany koszt inwestycji 457 516 zł, z czego z dotacji 
281 260 zł. Inwestycje te wpłyną na poprawę jakości 
życia mieszkańców poprzez ich integrację i zapew-
nienie oferty nowej bazy sportowej dla lokalnej spo-
łeczności. Zadanie ma też na celu zwiększenie oferty 
spędzania wolnego czasu mieszkańców oraz popra-
wę kondycji fizycznej dzieci i młodzieży.  

A.G. 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

Pluszowy Miś – jedna z najpopularniejszych zabawek obcho-
dzi swoje święto 25 listopada. Przedszkolaki z  Przelewic nie 
zapomniały o urodzinach sympatycznego pluszaka i wspól-
nie świętowały jego urodziny. Każde dziecko z tej okazji  
w poniedziałek przyniosło z domu swojego ulubionego 
misia. Wyjątkowej maskotce poświęciły cały dzień, były 
różne zabawy, taniec z misiem, wspólne oglądanie i czytanie 
bajek o misiu w roli głównej, kolorowanie obrazków oraz 
nagradzanie przedszkolaków medalami „za bycie przyjacie-
lem Misia”. Misiowy dzień był wspaniały J. Warto dodać, że 
w Punkcie Przedszkolnym dzieją się też inne ciekawe wyda-
rzenia, które wzbogacają dzieci o nowe doświadczenia i ra-
dosne przeżycia.   

P.B., i A.Ch.  

FUNDUSZE UNIJNE DLA AKTYWNEJ MŁODZIE ŻY 

BUDOWA ZESPOŁÓW BOISK SPORTOWYCH 
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Dzień 9 listopada 2012 r. to ważna data w życiu 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kło-
dzinie.. Tego dnia 25 pierwszoklasistów zdało 
swój pierwszy szkolny egzamin i zostało paso-
wanych na uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Kłodzinie. Do uroczystości 
ślubowania uczniowie przygotowywali się pod 
kierunkiem wychowawczyni Elżbiety Stasia-
czyk. Już od września uczyli się piosenek, wier-
szy, poznawali prawa i obowiązki ucznia.   
W dniu ślubowania pierwszoklasiści przybyli 
do szkoły w strojach galowych i prezentowali 
się wytwornie. Nie zabrakło też gości; na uro-
czystość licznie przybyli rodzice i dziadkowie 
pierwszaków oraz przedstawiciele Rady Rodzi-
ców. Uczniowie zaprezentowali swój program 
artystyczny. Mimo dużej tremy wszystko wypa-
dło znakomicie! Kulminacyjnym punktem było 
uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły i paso-
wanie na ucznia przez dyrektor szkoły Hannę Pecuch. 
Uczniowie klas starszych powitali pierwszoklasistów w szkol-
nej rodzinie i zaoferowali swą pomoc w razie trudności. Na 
zakończenie uroczystości wychowawczyni wręczyła pierw-

szakom pamiątkowe dyplomy, a rodzice obdarowali ich upo-
minkami. Dla wszystkich był też słodki poczęstunek. 

E.S. 

Dzień 25 listopada br. zapisał się 
trwale w życiu wspólnoty parafialnej 
w Jesionowie. W tym dniu bowiem 
obchodzono 80-tą rocznicę konsekra-
cji kościoła parafialnego i 80-tą rocz-
nicę powstania Parafii Rzymskokato-
lickiej pw. Chrystusa Króla w Jesio-
nowie. Jubileuszową mszę świętą 
poprzedziła uroczysta procesja pol-
sko-niemiecka na cmentarz w Jesio-
nowie, podczas której odmawiano 
różaniec za zmarłych kapłanów spo-
czywających na miejscowym cmenta-
rzu (ks. Paula Savatzke i ks. Fran-
ciszka Gerszberga) i za zmarłych 
parafian. Po modlitwie, na grobie ks. 
Paula Savatzke złożono wieniec  
z barwami narodowymi Polski i Nie-
miec oraz nap isem po lsko-
niemieckim. Boga wysławialiśmy za 
wielkie cuda, które zdziałał na prze-
strzeni osiemdziesięciu lat podczas uro-
czystej mszy św. koncelebrowanej pod 
przewodnictwem ks. Waldemara Szczu-
rowskiego, który pełnił urząd probosz-
cza tej Parafii przez 25 lat. Tę Euchary-
stię sprawowali także: ks. Peter Busch  
z Osnabruck oraz Proboszcz miejscowej 
parafii ks. Adam Polanowski. Ks. Wal-
demar w wygłoszonej homilii ukazał 
dorobek Parafii, podkreślając szczegól-
ne zasługi ks. Paula Sawatzke, który był 
pierwszym proboszczem tej Parafii  
w latach 1935--1945. Został on zastrze-
lony przez żołnierza rosyjskiego w 1945 
r. stając w obronie godności kobiet  
i dzieci. Był człowiekiem bardzo wie-
rzącym, szlachetnym i prawym. Poma-
gał biednym i chorym. Był zawsze goto-

wy do pomocy drugiemu człowiekowi. 
W uroczystości jubileuszowej wzięli 
udział: Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko, Przewodniczący Rady Gminy 
Przelewice Marian Świderski, Sekretarz 
Gminy Przelewice Janusz Wojtowicz. 
Został również odczytany list gratula-
cyjny Wójta Gminy Przelewice Marka 
Kibały. Byli również obecni kapłani 
dekanatu Barlinek, pielgrzymi z Nie-
miec z Osnabruck (w większości zwią-
zani z Jesionowem), pielgrzymi z Polic 
oraz miejscowi parafianie. W procesji  
z darami ofiarnymi była figurka Matki 
Bożej, wyrzeźbiona w drzewie. Jest to 
dar Franza von der Heide, który urodził 
się w Jarząbkach (Parafia Jesionowo), 
został ochrzczony i przystąpił do Pierw-
szej Komunii św. w kościele parafial-
nym w Jesionowie. Tym pięknym da-

rem pragnie on podziękować Panu Bogu 
za wszystkie łaski, jakie otrzymał w tym 
kościele i prosić o dalszą opiekę. Figura 
Madonny została umieszczona na pode-
ście i poświęcona. Po mszy św. odbyła 
się uroczysta procesja z Najświętszym 
Sakramentem wokół kościoła, a następ-
nie posiłek w miejscowej szkole dzięki 
życzliwości dyrektora Krzysztofa Jessy. 
Z całego serca dziękuję parafianom, 
którzy pomogli mi przygotować ten 
piękny Jubileusz. Bogu niech będą dzię-
ki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa 
otrzymane przez kapłanów pracujących 
w tej Parafii, wiernych i gości na prze-
strzeni osiemdziesięciu lat. Pełni radości 
i wdzięczności chcemy powtórzyć za 
psalmistą: „Czym się Panu odpłacę za 
wszystko co mi wyświadczył”. 

ks. Adam Polanowski 

80 LAT PARAFII W JESIONOWIE 

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW  
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16 listopada br. w Gminnym Centrum 
Kultury w Przelewicach odbyła się uro-
czystość obchodów 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Jubileusz 50-lecia świę-
towali państwo: Pelagia i Izydor Ka-
mionkowie, Krystyna i Adam Muskało-
wie, Czesława i Zygmunt Piątkowscy, 
Lucyna i Zdzisław Radziszewscy. Do-
stojni jubilaci odznaczeni zostali meda-
lami „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”, przyznanymi przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego. Aktu 
dekoracji dokonał Wójt Gminy Marek 
Kibała, a Przewodniczący Rady Gminy 
Marian Świderski wręczył jubilatom 
Listy Gratulacyjne od przelewickiego 
samorządu. Wszystkim parom wręczo-
no bukiety kwiatów i upominki. Wójt 
Gminy wraz z Przewodniczącym Rady  
i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilne-
go Małgorzatą Kędziorą pogratulowali 
jubilatom, że wytrwali ze sobą w do-
brych i złych chwilach tak wiele lat. Te 
wspólnie przeżyte lata to symbol wier-
ności i wzajemnej miłości oraz zgodno-
ści pożycia małżeńskiego. To wzór do 
naśladowania i piękny przykład dla 
młodych pokoleń wstępujących w zwią-
zek małżeński. Życzyli także dostojnym 

j u b i l a to m 
jak najwię-
cej  dni  
w radości  
i zdrowiu 
oraz sa-
mych pięk-
nych chwil 
w gronie 
n a j b l i ż -
szych. Na-
s t ę p n i e 
w z n i eś l i 
toast za ich 
dalszą po-
myś l ność . 
Ż y c z e n i a  

i gratulacje od bliskich składane były 
już przy lampce szampana. Uroczystość 
uświetnił występ młodzieży Publiczne-
go Gimnazjum w Przelewicach pod 
kierunkiem Waldemara Klemenskiego. 
Po części oficjalnej Jubilaci zaproszeni 
zostali na wspólny poczęstunek, pod-
czas którego z sentymentem dzielili się 
wspomnieniami, jak też opowiadali  
o swoich sprawach i wydarzeniach dnia 
codziennego. Spotkanie upłynę ło  
w miłej i przyjemnej atmosferze. Ser-
d e c z n i e 
gratulujemy 
wszystkim 
jub i la tom. 
Ż y c z y m y 
d a l s z y c h 
długich lat 
w zdrowiu  
i pomyślno-
ści oraz 
życzliwych 
ludzi wokół 
siebie! 

A.G. 

 

W dniu 23 listopada 2012 roku w Lipia-
nach, w kawiarni „Corona” odbyło się 
uroczyste nadania medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Jubileusz 50-lecia 
świętowali państwo: Bogusława i Feliks 
Śniatowscy, Michalina i Józef Pokój, 
Leokadia i Zygmunt Denisewicz, Halina 
i Henryk Bińkowscy. Dostojni złoci 
jubilaci odznaczeni zostali medalami 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
przyznanymi przez  Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego. Aktu dekora-
cji dokonał Burmistrz Lipian Krzysztof 
Buguszewski. W uroczystości uczestni-
czył również Adrian Kowalczyk Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Lipia-
nach, który wręczył Listy Gratulacyjne. 
Uroczystość uświetnił swoim występem 
zespół „Swojaki” pod kierownictwem 
Elżbiety Cichackiej. Były kwiaty i gra-
tulacje od najbliższych, tort oraz sym-
boliczna lampka szampana. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim jubilatom. Ży-
czymy dalszych długich lat w zdrowiu  
i pomyślności oraz życzliwych ludzi 
wokół siebie. 

1 grudnia na całym świecie obchodzony 
jest Światowy Dzień AIDS. Został on 
ustanowiony w 1988 roku z inicjatywy 
Światowej Organizacji Zdrowia w od-
powiedzi na zagrożenia związane z roz-
przestrzenianiem się epidemii HIV/
AIDS na świecie. Jego celem jest 
uwrażliwienie globalnej społeczności na 
problem, zapoznanie z drogami przeno-
szenia zakażenia wirusem HIV, uświa-
damianie zasad profilaktyki, a także 
okazywanie solidarności z osobami ży-
jącymi z HIV i chorymi na AIDS. 
„Czerwona kokardka” to symbol soli-
darności z osobami żyjącymi z HIV  
i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. 
Symbolizuje poświęcenie i zaangażowa-

nie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy 
krok na drodze upowszechnienia pro-
blematyki HIV i AIDS.W Polsce, zgod-
nie z zasadami Regulaminu przyznawa-
nia „Czerwonej Kokardki”, jest ona 
wyróżnieniem przyznawanym z okazji 
Światowego Dnia AIDS. Wyróżnienie 
„Czerwoną Kokardką” otrzymują osoby 
lub instytucje, które w szczególny spo-
sób przyczyniły się do poprawy jakości 
życia osób zakażonych HIV, chorych na 
AIDS, bądź też wniosły istotny wkład  
w działania profilaktyczne w obszarze 
HIV i AIDS  w Polsce. Problem hiv/
aids dotyczy nas wszystkich. Każdy, 

bez względu na pochodzenie rasowe, 
religię, wykształcenie lub orientację 
seksualną, jeśli prowadzi życie seksual-
ne lub ma kontakt z zakażoną krwią 
może być narażony na zakażenie HIV. 
Ani płeć, ani wiek, ani wykonywany 
zawód nie chronią przed zakażeniem. 
Codziennie na świecie zakaża się ok. 
7000 osób, a co 17 sekund ktoś umiera  
z powodu AIDS. Codziennie w Polsce  
2 osoby dowiadują się o zakażeniu HIV. 
Dodatkowe informacje można znaleźć 
n a  s t r o n a c h  i n t e r n e t o w y c h : 
www.aids.gov.pl, www.cd4.pl. 

 

JUBILEUSZ 50-LECIA PO ŻYCIA MAŁ ŻEŃSKIEGO 

ŚWIATOWY DZIE Ń AIDS 
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DBAM O SWOJE CIAŁO I UMYSŁ 

5 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem 
„Dbam o swoje ciało i umysł”, zorganizowanego przez Fun-
dację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” 
oraz Zespół Szkół w Lipianach.  Uczestnicy konkursu - 
uczniowie klas I-IV, przygotowali prace plastyczne, w któ-
rych zwrócili uwagę na potrzebę dbania o własne zdrowie  
i ciało oraz za pomocą haseł zachęcili do spożywania warzyw 
i owoców. Rozdanie nagród poprzedziły zmagania sportowe, 
w trakcie których najmłodsi skakali na piłkach, rzucali do celu 
oraz wykonywali slalom na nartach. Na zakończenie każdy  
z uczestników otrzymał solidną porcję witamin w postaci 
owoców, a zwycięzcy konkursu pamiątkowe upominki. Na-
grody zostały ufundowane przez Gminną Komisję Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach. 

W dniu 25 listopada br. na hali sporto-
wo-rekreacyjnej w Lipianach odbył się 
Turniej Brydżowy o Puchar Jesieni  
z cyklu „Cztery Pory Roku z Brydżem 
w Lipianach”. Był to czwarty turniej  
z czterech składający się na Grand Prix 
Lipiany-2012. Jednocześnie wyniki tego 
turnieju decyzją władz Zachodniopo-
morskiego Związku Brydża Sportowe-
go  w Szczecinie były po raz pierwszy 
wliczone do Grand Prix Pomorza Za-
chodniego-2012. Organizatorami tej 
imprezy byli: Burmistrz Lipian, Zespół 
Szkół w Lipianach oraz pracownicy hali 
sportowo-rekreacyjnej. W turnieju 
uczestniczyły 34 pary z Lipian, Szczeci-
na, Barlinka, Choszczna, Recza, Star-
gardu Szczecińskiego, Goleniowa, Py-
rzyc, Dolic, Myśliborza, Dębna, Ko-
strzyna nad Odrą i Gryfina. Puchar Je-
sieni z cyklu „Cztery Pory Roku z Bry-
dżem w Lipianach” zdobyła para Wło-
dzimierz Dziewiarski, Stanisław Kule-
sza. Na drugim miejscu uplanowała się 
para Lechosław Błaziński, Julian Pisa-
rek. Trzecie miejsce zajęła para Grze-
gorz Kaźmierczak, Kazimierz Szlachta . 
Najlepszą parą z Lipian okazali się Ire-
neusz Rajkiewicz i Lubomir Lach. Naj-
lepszym zawodnikiem z Lipian okazał 

się Ireneusz Rajkiewicz. Puchary, dy-
plomy, nagrody pieniężne i rzeczowe 
wręczali: Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski, dyrektor Zespołu Szkół  
w Lipianach Dorota Chrobrowska oraz 
Tadeusz Kanclerz. Opiekę medialną nad 
imprezą otoczył „Kurier Szczeciński”  
i dwutygodnik „Puls Powiatu Pyrzyc-

kiego”. Na końcową klasyfikację Grand 
Prix Lipiany-2012 złożyły się wyniki 
czterech turniejów z cyklu „Cztery Pory 
Roku z Brydżem w Lipianach”. Pierw-
sze miejsce i puchar Grand Prix Lipiany
-2012 zdobył Piotr Klimecki. Kolejne 
miejsca zajęli Władysław Tomasik, 
Zdzisław Pleskot, Janusz Błaszczyk, 
Jacek Pakuła i Ireneusz Rajkiewicz. 

TURNIEJ PIŁKI NO ŻNEJ 

Dnia 1 grudnia 2012 roku w Hali Sportowo-
Rekreacyjnej w Lipianach odbył się Halowy Turniej 
Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Lipian. Po otwarciu 
turnieju przez  Burmistrza Krzysztofa Boguszewskie-
go, zgromadzeni uczestnicy przystąpili do gry. O zdo-
bycie pucharu rywalizowało siedem zespołów. Po 
emocjonujących  pojedynkach zwycięzcą została dru-
żyna Sokół Pyrzyce. Kolejne miejsca zajęli: Stal Li-
piany, Lider-Sklep.pl  Krzywin, „Czarna Porzeczka” 
Lipiany, Pomerania Gryfino, Oldboy Pyrzyce i  Koral 
Mostkowo. 

Organizatorem turnieju był Burmistrz Lipian oraz 
pracownicy Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach. 

TURNIEJ BRYDŻOWY 
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25 listopada 2012 r. odbył się 
ostatni z zaplanowanych 
turniejów szachowych 

projektu „W szachy mi 
graj”, w ramach zadania pu-

blicznego współfinansowane-
go z budżetu Gminy Przelewi-
ce „Wspieranie aktywności 
szkół w prowadzeniu zajęć 
pozalekcyjnych oraz stworze-
nie dzieciom i młodzieży ofer-
ty spędzania czasu wolnego”, 
realizowanego przez Przele-
wickie Stowarzyszenie Eduka-
cyjne „Wyrównajmy Szanse”. 
Udział w turnieju wzięli 
uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjum z terenu 
gminy Przelewice oraz zawod-
nicy klubu szachowego „Lasker” Barli-
nek (opiekun Krzysztof Wolski). Roz-
grywki prowadzone były systemem 
szwajcarskim na dystansie 9 rund. Zwy-
cięzcy Turnieju w Grand Prix Przelewic 

to Krzysztof Szefler „Lasker” Barlinek, 
Paweł Dolina „Lasker” Przelewice, 
Grzegorz Berliński „Lasker” Barlinek. 
W kategorii juniorów młodszych najlep-
szymi okazali się zawodnicy klubu 

„Lasker” Barlinek: Krzysztof Szefler, 
Grzegorz Berliński i Kajetan 
Borowski. W kategorii junio-
rów najlepszymi okazali się 
uczniowie PG Przelewice, re-
prezentujący „Lasker” Przele-
wice: Paweł Dolina, Błażej 
Gapiński i Monika Bussa. Pro-
jekt realizowany był od lutego 
do listopada 2012 r. i cieszył się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem, wzięło w nim udział 200 
osób. Wszystkim zaangażowa-
nym w realizację projektu sza-
chowego składam serdeczne 
podziękowania i mam nadzieję, 
że w przyszły roku kalendarzo-
wym uda się przeprowadzić 
podobne zajęcia popularyzujące 

królewską grę strategiczną jaką są sza-
chy. 

Bogusław Pecuch 

28 listopada 2012 r. w sali konferencyj-
n e j  S t a r o s t w a  P o w i a t o w e g o 
w Pyrzycach odbył się turniej wiedzy 
olimpijskiej „Londyn 2012” pod patro-
natem Starosty Pyrzyckiego Wiktora 
Tołoczko. Swoim zakresem obejmował 
3 działy: najwięksi bohaterowie Igrzysk 
Olimpijskich Londyn 2012, wyniki Po-
laków w Londynie oraz olimpijczycy 
Pomorza Zachodniego na Igrzyska 
Olimpijskich w Londynie. Organizato-
rem był Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach, Py-
r z y c k i  K l u b  O l i m p i j c z y k a 
i Zachodniopomorska Rada Olimpijska. 
Ku miłemu zaskoczeniu organizatorów 
chęć udziału zgłosiło aż 27 uczniów 
s z k ó ł  g i m n a z j a l n y c h 
i ponadgimnazjalnych. Miłą niespo-
d z i a n kę  s p r a w i l i  z a w o d n i c y 
z Myśliborza, którzy pod opieką Róży 
Furman zawitali w tym dniu do Pyrzyc. 
Nasz powiat reprezentowali uczniowie 
z PG w Pyrzycach, ZS w Kozielicach, 
ZS w Lipianach, ZS Nr 1 w Pyrzycach 
oraz ZS Nr 2 RCKU w Pyrzycach. 
Przybyłych gości przywitał przewodni-
czący Pyrzyckiego Klubu Olimpijczyka 
Jerzy Goclik, następnie głos zabrał Wi-
cestarosta Pyrzycki Robert Betyna, ży-
cząc wszystkim trafnych odpowiedzi 
i dziękując za liczne przybycie. Regula-
min konkursu przypomniał dyrektor 
PMOS Piotr Olech. Każdy uczestnik 
otrzymał zestaw 30 pytań, mając 30 
minut na odpowiedzi. Po tym czasie 
nastąpiła przerwa, w trakcie której jury 
w składzie: Maria Ziarkowska, Józef 
Czaboćko i Jerzy Goclik sprawdzali 
prace, a uczestnicy mogli napić się her-
baty, zjeść ciastka i w kuluarach poroz-

mawiać o tym jak odpowiadali na pyta-
nia. Do rozgrywki finałowej awansowa-
ło po 5 najlepszych drużyn z gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, w której 
odpowiadali tym razem ustnie na  
6 wcześniej wylosowanych pytań. Na 
finał dotarł przewodniczący Zachodnio-
pomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisław 
Kopeć, przywożąc ze sobą piękne albu-
my o IO w Londynie. Poziom wiedzy 
o uczestnikach igrzysk był naprawdę 
wysoki, a walka o zwycięstwo trwała do 
ostatniego pytania. Były również sytu-
acje, gdy dwóch zawodników miało tę 
samą ilość punktów, wówczas decydo-
wały punkty z części pisemnej. Nagrody 
książkowe ufundowane przez Starostę 
Pyrzyckiego i Zachodniopomorską Ra-
dę Olimpijską wręczali Wicestarosta 

P y r z y c k i  R o b e r t  B e t y n a 
i przewodniczący Zachodniopomorskiej 
Rady Olimpijskiej Stanisław Kopeć. 
Zaś wszyscy uczestnicy otrzymali 
„Magazyn Olimpijski”.  

Wyniki 

W kategorii szkoły gimnazjalne najlep-
sze wyniki uzyskali kolejno: Miłosz 
Górka G Myślibórz, Martyna Witaszek 
ZS Kozielice, Maciej Jurkin ZS Lipia-
ny, Anita Lal PG Pyrzyce, Marek Stra-
chota G Myślibórz. W kategorii szkoły 
ponadgimnazjalne: Michał Marczak LO 
Myślibórz, Jakub Kujawa ZS Nr 1 Py-
rzyce, Daniel Potoła ZS Nr 2 RCKU 
Pyrzyce, Adrian Cynarski ZS Nr 1 Py-
rzyce, Adam Fiszer ZS Nr 2 RCKU 
Pyrzyce.  

P.O. 

TURNIEJ SZACHOWY 

„LONDYN 2012” 
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1 grudnia 2012 r. - to 
data kolejnego corocz-
nego już cyklu turnie-
jów o Mistrzostwo Gmi-
ny Przelewice w Tenisie 
Stołowym. Turniej zor-
ganizowany został przez 
Sekcję Tenisa Stołowe-
go LKS „Wicher” Prze-
lewice, a dofinansowany 
ze środków budżetu 
Gminy Przelewice. Na 
sali gimnastycznej przy 
PG Przelewice do rywa-
lizacji przystąpiło łącz-
nie 124 osób z całego 
województwa.  We 
wczesnych godzinach 
rannych swoje rakietki 
„skrzyżowali” zawodnicy i zawodniczki 
w kategoriach wiekowych szkół podsta-
wowych i gimnazjum. Natomiast  
w godzinach popołudniowych odbył się 
drugi turniej w kategoriach starszych tj. 
mężczyźni do 45 lat i mężczyźni + 45 
lat. Przy stołach do tenisa można było 
podziwiać reprezentantów takich miej-
scowości jak: Cychry, Barlinek, Lipia-
ny, Dolice, Pławno, Nowogródek Po-

morski, Bierzwnik, Chojna, Star-
gard  Szczeciński, Smolnica, Pełczyce, 
Choszczno, Zieleniewo i Myślibórz,  
a nawet z odległego Świnoujścia! Nie 
mogło w tym gronie zabraknąć repre-
zentantów z terenu gminy Przelewice, 
którzy tworzyli liczną grupę z Wójtem 
Gminy Markiem Kibałą. Dzięki spraw-
nej organizacji zawody przeprowadzone 
zostały w miłej sportowe atmosferze,  

a co najważniejsze do-
starczyły wielu emocji. 
Szczególnie nerwowe  
i pełne wzruszeń były 
pojedynki osób z  naj-
młodszych kategorii wie-
kowych. W starszych 
kategoriach doszło nato-
miast do wielu emocjo-
nujących i wyrównanych 
pojedynków, które stały 
na wysokim poziomie 
sportowym. Zawodnicy 
zajmujący czołowe miej-
sca nagrodzeni zostali 
pamiątkowymi puchara-
mi oraz nagrodami  rze-
czowymi. W sumie  
w kategoriach szkół pod-

stawowych i gimnazjum wystartowało 
86 uczestników w tym uczniowie ze 
wszystkich szkół gminy Przelewice  
w liczbie 41, a w kategoriach starszych: 
mężczyźni do 45 lat startowało 18 za-
wodników i mężczyźni + 45 lat starto-
wało 20 zawodników. Serdecznie gratu-
lujemy zwycięzcom! 

M.K. 

22 listopada 2012 roku  
w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Pyrzycach już 
po raz dziewiąty spotkali 
się nauczyciele wychowa-
nia fizycznego powiatu 
pyrzyckiego, by podsumo-
wać ubiegły rok szkolny. 
Nie zabrakło również trene-
rów sportu młodzieżowego, 
przedstawicieli organizacji 
sportowych, dyrektorów 
szkół i placówek oświato-
wych. Zaproszenie Starosty 
Pyrzyckiego Wiktora To-
łoczko przyjęli również radni powiatowi 
August Kimbar i Walenty Darczuk.  
W sejmiku uczestniczyli Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Pyrzycach Ryszard 
Grzesiak, Wójt Gminy Bielice Zdzisław 
Twardowski, Wójt Gminy Kozielice 
Edward Kiciński oraz przedstawiciele 
lokalnych mediów. Sejmik otworzył 
dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu, Turystyki i Promocji Andrzej 
Jakieła. Przywitał przybyłych gości oraz 
zapoznał z programem spotkania. Kolej-
nym punktem było omówienie powiato-
wego współzawodnictwa szkół w ra-
mach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
Gimnazjady i Licealiady, którego doko-
nał dyrektor Powiatowego Międzysz-
kolnego Ośrodka Sportowego Piotr 

Olech. Po trzy najlepsze szkoły otrzy-
mały z rąk Starosty Pyrzyckiego Wikto-
ra Tołoczko oraz Wicestarosty Pyrzyc-
kiego Roberta Betyny puchary. Szkoły 
podstawowe: ZSP Bielice, SP 2 Pyrzy-
ce, SP Żabów, szkoły gimnazjalne: ZS 
Kozielice, PG Pyrzyce, PG Przelewice, 
szkoły ponadgimnazjalne: ZS Nr 2 RC-
KU Pyrzyce, ZS Nr 1 Pyrzyce,  ZS Li-
piany. Następnie przedstawiono wyniki 
współzawodnictwa wojewódzkiego, 
prowadzonego przez Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy w Szczeci-
nie. Oto najlepsze szkoły: SP 2 Pyrzyce  
– 28 miejsce w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej, ZS Kozielice – 5 miej-
sce w Gimnazjadzie, ZS Nr 1 Pyrzyce – 
6 miejsce w Licealiadzie. Szkoły, któ-

rych uczniowie zdoby-
li medale w finałach 
wojewódzkich zostały 
nagrodzone sprzętem sporto-
wym. Piotr Olech pokazał 
również miejsce naszego 
powiatu na tle pozostałych 
powiatów województwa za-
chodniopomorskiego. Szkoły 
podstawowe 9 miejsce, szko-
ły gimnazjalne – 9 miejsce, 
szkoły ponadgimnazjalne –  
7 miejsce. Eugeniusz Klim-
czak  -  trener LKS Spartakus 
omówił współzawodnictwo 

sportu kwalifikowanego dzieci i mło-
dzieży. Najlepszym klubem działającym 
na terenie powiatu pyrzyckiego okazał 
się po raz kolejny LKS Spartakus. Nato-
miast Dariusz Jagiełło przedstawił osią-
gnięcia zawodników LMKS „Żak” Py-
rzyce. Ostatnim punktem IX Sejmiku 
Nauczycieli W-F Powiatu Pyrzyckiego 
była dyskusja i wolne wnioski. Głos 
zabrał m.in. Wiktor Tołoczko, Jerzy 
Goclik. Były pochwały, podziękowania, 
przemyślenia, podpowiedzi i życzenia 
dla ludzi sportu. Po 2 godzinach obrad, 
Sejmik oficjalnie zamknął, zapraszając 
na kolejny Andrzej Jakieła.  

IX SEJMIK NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
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Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 
ma przyjemność poinformować, że 
od 22 listopada br. przy Centrum 
Aktywizacji Zawodowej w Pyrzy-
cach swoją działalność rozpoczął 
Punkt Konsultacyjny, którego usługi 
skierowane są do przedsiębiorców 
chcących rozwinąć swoją firmę jak  
i osób dopiero planujących założe-
nie własnej działalności 
 
Punkt konsultacyjny świadczy: 

USŁUGĘ INFORMACYJN Ą: 
dzięki której klienci mogą dowie-
dzieć się wszystkiego na temat dzia-
łalności gospodarczej: 
• jak krok po kroku założyć własną 

firmę, 
• co zrobić aby firma prężnie się 

rozwijała, 
• skąd i w jaki sposób pozyskać 
środki finansowe na założenie lub 
rozwój przedsiębiorstwa, 

•  jak pokonywać problemy poja-
wiające się w bieżącej działalno-
ści. 

W ramach usługi informacyjnej 
klienci mogą również otrzymać in-

formacje jak i od kogo uzyskać spe-
cjalistyczną usługę tj: porady w ob-
szarze transferu technologii, finan-
sowanie zwrotne etc. Konsultanci 
KSU pomogą także w zaaranżowa-
niu spotkania z usługodawcą specja-
listycznym oraz będą prowadzić 
monitoring dalszych losów klienta. 
Usługa informacyjna jest bezpłatna 

USŁUGĘ DORADCZĄ: 
Asysta w rozpoczynaniu działal-
ności gospodarczej – pomoc dla 
przyszłych przedsiębiorców we 
wszystkich aspektach działalności 
gospodarczej. W szczególności: 
• skonsultują profil planowanej 

działalności gospodarczej, 
• pomogą w przygotowaniu bizne-

splanu i zgromadzeniu niezbędnej 
dokumentacji. 

Usługa doradcza asysty w rozpoczy-
naniu działalności gospodarczej jest 
dofinansowana w 90% - koszt dla 
klienta wynosi max. 160 zł. 
Asysta w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej – usługa skierowa-
na jest do już działających na rynku 
przedsiębiorców. Obejmuje ona  

4 podstawowe obszary: 
• formalno-prawne obowiązki zwią-

zane z prowadzeniem firmy, 
• marketing przedsiębiorstwa, 
• organizacja firmy, 
• źródła finansowania dedykowane 

przedsiębiorcom. 
Usługa doradcza asysty w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej 
jest dofinansowana w 90% - koszt 
dla klienta wynosi max. 240 zł. 
 
Zapraszamy do kontaktu: 

• bezpośredniego, 
• telefonicznego lub 
• mailowego 
 

Dyżur konsultanta: 
Centrum Aktywizacji Zawodowej 

ul. Młodych Techników 5a 
74 – 200 Pyrzyce 
tel. 510134381 

email: wzdzpk@zdz.gorzow.pl 
Punkt konsultacyjny KSU  

czynny jest  
w każdy trzeci czwartek miesiąca 

w godz. 10:00 – 14:00 
 

PUNKT KONSULTACYJNY KSU ZAPRASZA NA KONSULTACJE 

Takim transparentem przywitała 
Filipa „Figo” Starzyńskiego moc-

na grupa młodych wychowanków 
„Wicherka” na meczu ekstraklasy piłki 
nożnej „Pogoń” Szczecin – „Ruch” 
Chorzów. Mimo niesprzyjających wa-
runków (późna pora) na mecz do Szcze-
cina wyjechało blisko 50 zawodników 
LKS „Wicher” Przelewice w wieku od 
6 do 15 lat wraz z opiekunami. Na do-
wód tego, że Filip pamięta i zawsze 
chętnie wspiera swój rodzimy Klub 
każdy z zawodników otrzymał zdjęcie  
z autografem wychowanka LKS 
„Wicher” Przelewice. Występ w takim 
meczu był dla Filipa na pewno najważ-
niejszym w jego dotychczasowej przy-
godzie z piłką. Na trybunach pośród 
ponad 4000 widzów zasiadło liczne 
grono znajomych, przyjaciół i najbliższa 
rodzina. Presja więc była ogromna. Na 
szczęście zawodnik „Ruchu” wytrzymał 
duże „ciśnienie” i należał do najjaśniej-
szych punktów poniedziałkowego poje-
dynku. Punktem zwrotnym meczu mo-
gła być 62 minuta meczu. Gospodarze 
prowadzili 1-0.W tej właśnie chwili 

arbiter spotkania podyktował rzut wolny 
bezpośredni na 18 m od bramki 
„Pogoni”. Do piłki podszedł „Figo”  
i mocnym precyzyjnym strzałem omal 
nie złamał poprzeczki. Mimo, że ude-
rzenie Starzyńskiego było z najwyższej 
półki, to jak to mówią sportowi komen-
tatorzy „poprzeczka to strzał niecel-
ny…” i niestety w sektorze 15 było sły-
chać tylko głośne westchnienie zawodu. 
Wyjazd był 
wielką frajdą 
dla młodych 
„zapaleńców” 
piłki nożnej 
oraz dosko-
nałym przy-
kładem na to, 
że jeżeli cze-
goś się bar-
dzo pragnie 
poprzez wy-
trwałą pracę 
można speł-
nić nawet 
na jskrytsze 
m a r z e n i a ! 

Filip jest tego najlepszym przykła-
dem!!! Zarząd Klubu i zawodnicy LKS 
„Wicher” pragną szczególnie podzięko-
wać FIRMIE Transportowej „Mini Bus” 
z Barlinka oraz prezesowi S.A „Pogoń” 
Szczecin za umożliwienie wyjazdu na 
imprezę, która na pewno na długo pozo-
s t a n i e  w  p a m ię c i  m ł o d y c h 
„Wichrowców”. 

L.M. 

FIGO WITAJ W DOMU!!! 


